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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Spolku Slunečnice,
milí čtenáři naší výroční zprávy!

Spolek Slunečnice poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním, mentálním
a kombinovaným postižením již třetím rokem. Našim spoluobčanům se snažíme
zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat jejich
osobní problémy.
Uplynulý rok nás opět přesvědčil o tom, že sociální služby, jenž naši uživatelé
využívají, jsou celospolečensky potřebné. Sociální práce, kterou zaměstnanci
spolku odvádějí, je smysluplná a na velmi dobré úrovni. Náš spolek ušel opět
další kousek cesty. Každý den byl pro spolek důležitým. Nelze tedy ani vypsat
všechny kroky naší cesty. Rádi vzpomínáme na to, co se nám povedlo, co jsme
společně dokázali. Sedíme a prohlížíme si fotografie a radujeme se z toho, co se
nám povedlo. Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, abychom našim uživatelům
nabízeli takovou oporu a pomoc, která jim pomůže orientovat se v jejich složitém
životě tím správným směrem. A na co nezapomínáme? Na to, že každý člověk je
bytost, která se neustále mění a vyvíjí.
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Účel spolku
Nabízet přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro osoby se zdravotním
postižením, v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny a poskytovat jim
komplexní podporu, rozvoj a preventivně působit proti negativním jevům.
Účel spolku je naplňován prostřednictvím hlavních činností spolku:





poskytováním sociálních služeb
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
organizováním kulturních a společenských akcí
nabídkou širokého spektra volnočasových aktivit

Spolek provozuje vedlejší činnost. Vedlejší činnost spolku je provozována za
účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku.
Vedlejší činnosti provozované v roce 2017:


výroba keramických výrobků – užitková zahradní a figurální
keramika



velkoobchod a maloobchod

Poskytovaná sociální služba
Sociálně terapeutické dílny
Sociální službu sociálně terapeutické dílny spolek provozuje od 1. února 2015
na základě rozhodnutí o registraci sociálních služeb Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Hlavním posláním poskytované sociální služby je zabránit sociálnímu vyloučení
osob se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením - obyvatel obce
s rozšířenou působností Vimperk - a umožnit jim začlenit se do společnosti
a prostřednictvím nabytých dovedností v rámci sociálně terapeutických činností
získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života.
Těmto lidem služba nabízí:
 příležitost a podporu při získávání a rozvíjení základních pracovních
a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu.
 možnost být co nejvíce samostatným a plnohodnotně se podílet na životě
ve společnosti.

Služba je nabízena těmto lidem, kteří se chtějí realizovat v pracovních aktivitách,
a zároveň mít zajištěnou podporu při získávání praktických dovedností. Služba
též podporuje smysluplné trávení volného času uživatele (uživatel se samostatně
rozhoduje o způsobu života; běžně využívá veřejné služby v místě, kde žije;
orientuje se v místě, kde žije; ví, kde co je; má navázány kontakty - navazuje
a udržuje běžné mezilidské vztahy s rodinou, partnerem, přáteli, sousedy apod.

Prioritou poskytované sociální služby jsou sociálně terapeutické činnosti
– zaměřené především na podporu vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností cílové skupiny uživatelů sociální služby
s kapacitou poskytované sociální služby - 10 uživatelů v daný okamžik.
Místem poskytování sociálně terapeutických dílen je město Vimperk, ulice
1. máje č. p. 74, 1. patro. Před budovou je parkoviště, které je po dobu nástupu
a výstupu z automobilu zdarma (půl hodiny). Vchod je bezbariérový, k dispozici
je výtah, kterým lze přepravovat osoby se zdravotním postižením za doprovodu
proškoleného personálu.
Cílovou skupinou uživatelů sociální služby jsou osoby se zdravotním postižením,
osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny patřící mezi:
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s mentálním postižením ( i s poruchami autistického spektra)
 osoby s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení
kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO,
případně s duševním onemocněním),

Věkové skupiny uživatelů
 dorost (15-18 let)
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-64 let)

Uživatelům je sociální služba poskytována bezplatně, uživatelé si hradí pouze
odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

Realizace služby
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám
se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje Spolek Slunečnice v souladu
se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností
Sociální služba je uživatelům nabízena od pondělí do pátku od 7:00 hodin
do 16:00 hodin. Služba je poskytována dle požadavků uživatelů služby.
Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí seznámí s možnostmi
a podmínkami poskytování sociální služby, s prostředím a pracovními terapiemi
poskytované sociální služby.
Pracovní terapie je rozdělena dle zájmů uživatelů do okruhů činností:
 výroba keramického zboží (výroba a prodej zahradní, figurální a užitkové
keramiky, upomínkových a dárkových předmětů)
 výroba kreativních výrobků – gravírování a leptání skla, fimo,

korálkování, pletení z papírového pediku, drátkování, batikování,
enkaustika, floristika a dekorace, malování na sklo a porcelán a malba
 výroba malých upomínkových předmětů v textilní dílně (háčkování,
pletení)
Dalšími činnostmi Spolku Slunečnice je zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, výchovně vzdělávací aktivity a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
organizování kulturních a společenských akcí, organizace volnočasových aktivit
(taneční a hudební terapie, sportovní aktivity).

V rámci sociálně terapeutické dílny si uživatelé si zdokonalovali
a procvičovali motoriku; rozvíjeli si fantazii, představivost a obrazotvornost;
vyráběli různé dekorační a upomínkové předměty; pracovali s různým
výtvarným materiálem; používali různé výtvarné techniky; snažili se
pracovat co nejvíce samostatně:
 práce s papírem – výroba přání ( velikonoční, vánoční apod.)
– ubrousková technika
– vystřihování a lepení ( koláže apod.)
– malování obrázků na různé výstavy, soutěže
– výroba papírových dárkových tašek
 práce s keramickou hlínou – výroba zahradních květináčů,
zvonkoher; nácvik a procvičování práce s plátovačkou; vyřezávání
různých motivů podle šablon; procvičování práce na hrnčířském kruhu;
zabrušování, burelování, glazování keramických výrobků
 práce s textilním materiálem – stříhání a lepení látek ( koláže apod.)
– háčkování a pletení
– šití dekoračních pytlíků
 drobné zahradnické práce – péče o pokojové květiny (zalévání,
hnojení, přesazování)
– setí obilí na velikonoční dekorace
 kuchyňské a úklidové činnosti – základy společenského stolování
– pečení vánočního cukroví
– mytí nádobí, stolů, úklid podlahy (zametání, vytírání, luxování),
úklid společných prostor (toalety)
 kontakt s okolím – kulturně společenské akce, exkurze; nakupování
v obchodech; jednání na úřadech a poště
 základy práce na počítači a na interaktivní tabuli – procvičování psaní,
čtení; vyhledávání informací; vkládání článků na blog uživatelů

Provoz chráněné dílny
Hlavní náplní zaměstnanců pracujících na chráněných místech je ruční
výroba zahradní, figurkální, užitkové a upomínkové keramiky. Vycházíme
vstříc výrobou dle přání zákazníka. Naše výrobky se velmi dobře prodávají
a svým originálním vzhledem se vryly do podvědomí zákazníkům v širokém
okolí. Díky píli našich zaměstnanců jsme v tomto roce uspokojili mnoho
zakázek. S kladným hodnocením našeho sortimentu se setkáváme
na různých akcích a přehlídkách. Zákazníci se k nám opakovaně vrací nejen
proto, že jsou spokojeni s jejich kvalitou. Součástí keramické dílny je
i prodejní koutek, který je otevřen veřejnosti denně od 7 do 16 hodin.
V letošním roce jsme přijali nabídku Střední odborné školy veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové školy České Budějovice prezentovat
náš spolek prodejem keramických výrobků účastí na Hobby 2017.
Zaměstnanci společně s některými uživateli se podíleli během roku také
na prodeji těchto výrobků. Se svými výrobky jsme se mohli prezentovat
na prodejní výstavě v Borových Ladách - Šumava očima umělců;
na 10. ročníku ECCE LIBRI – akce Městské knihovny Prachatice. Během
roku nám s prodejem našich výrobků pomáhali: MUDr. Bendová Vlachovo
Březí, PRO ŠUMAVSKO z.s. Malenice, Knihkupectví Hana Švellerová
Netolice, Rodinná pražírna Hrunek Vimperk a síť prodejen COOP Vimperk:
Vlachovo Březí, Vitějovice, Lhenice, Lenora, Ktiš a dvě prodejny
ve Vimperku.

JAK ŠEL ROK 2017

Na začátku nového roku pozdravili
zaměstnance a hlavně uživatele naší
sociální služby koledníci diecézní
charity se zapečetěnou kasičkou.
Do jednoho kostýmu krále se oblékla
i naše uživatelka Ilona a společně nám
zazpívali a přijmuli od nás finanční
příspěvek.

Na začátek února si pro nás jeden
z uživatelů připravil přednášku o jeho
velkém koníčku – o rybaření.
Nejenom, že nám vyprávěl o rybaření
a o svých zážitcích, které při rybaření
prožil, ale přinesl i názorné ukázky
– prut, třpytky, vlasce atd.

Zúčastnili jsme se v Národním parku
Šumava ve Vimperku přednášky na
téma „Šumavský rok“.

Vyrazili jsme také do Pizzerie Marco.
Zde jsme zjistili, že v pizzerii si
nemusíme objednat pouze pizzu.
Někdo
z
nás
si
pochutnal
na
špagetách,
jiný
zase
na těstovinách, přesto většina se těšila
na pizzu. A co více dodat? Snad jen to,
že jsme zde strávili příjemný společný
oběd.

Do Českých Budějovic jsme se vydali
na výstavu Dinosaurů – Expedice
druhohory.
Před
vchodem
do pavilonu se několik z nás hodně
bálo, ale nakonec jsme to všichni
zvládli a výstavu jsme si moc užili.
Návštěvu Českých Budějovic jsme
využili i k procházce po Náměstí
Přemysla Otakara II., zastavili jsme se
u
barokní
Samsonovy
kašny
a prohlédli jsme si také Černou věž.
Navštívili jsme výstavu v hotelu Zlatá
hvězda - přehlídku trofejí zvěře
z Národního parku Šumava. Nabídla
nám ke shlédnutí desítky různých
jeleních a srnčích trofejí. Dověděli
jsme se určitě zase něco nového
a zajímavého.
V keramické dílně jsme se věnovali přípravám na velikonoce – barvili jsme vajíčka,
připravovali osení a vyráběli jsme
různé dekorativní předměty
s tématikou velikonoc.

Další zajímavostí byla již druhá
přednáška o rybách. Milda si opět
přinesl různé rybářské potřeby.
Vyprávění
zpestřil
promítáním
fotografií na naší nové interaktivní
tabuli.

Uživatelé se celoročně věnují práci
s keramickou hlínou – vyrábějí,
vypomáhají při výrobě různých
dekorací, květináčů či figurek. Proto
s radostí přijal Spolek Slunečnice
nabídku na účasti s prezentací naší
keramiky - Hobby Jaro 2017. Nabídku
jsme přijali od Střední odborné školy
veterinární,
mechanizační
a zahradnické a Jazykové školy
v Českých Budějovicích.

Opět jsme se zúčastnili 21. ročníku
celonárodní veřejné sbírky „ČESKÝ
DEN PROTI RAKOVINĚ“. V letošním
roce se nám podařilo prodat kytičky
měsíčku za 8.561Kč.

Jako jedni z mnoha příjemců dotace
od Nadace AGROFERT jsme byli
pozváni na oslavu jejího 5. výročí
založení
na
Čapí
hnízdo.
Srdečně děkujeme organizátorům
a celé Nadaci za pozvání na tuto
skvěle zorganizovanou akci.

Jedno středeční dopoledne jsme
strávili vyprávěním o Mezinárodním
dnu boje proti rozšiřování pouští
a suchu. S využitím interaktivní
tabule jsme mohli shlédnout i ukázky,
jak vznikají pouště.

Den otevřených dveří
Velkým dnem pro nás byl den, kdy jsme otevřeli dveře do našich nových prostor.
Potěšením nám bylo ukázat veřejnosti „Edukační místnost“, která byla zřízena díky
příspěvku Nadace Agrofert - 300.000,- Kč, příspěvku Nadace ČEZ - 60.000,- Kč
a příspěvku Banky MONETA Money Bank - 60.000,- Kč. Tyto nové prostory slouží
našim uživatelům pro jejich všestranný osobnostní rozvoj.

Výstavu vytvořenou ilustrátorkou
Zdeňkou Študlarovou „Karel IV.“ jsme
společně navštívili v Městské
knihovně ve Vimperku a zároveň si
odnesli plno nových informací.

V sobotu 2. září 2017 vyjel už
podesáté speciální literární vlak ECCE
LIBRI z prachatického nádraží. A my
jsme byli jeho součástí. Po celou
pětihodinovou jízdu do Nového údolí
jsme měli ve vlaku pro děti
připravené
tvořivé
dílny.
Na Novém Údolí jsme představili naši
zahradní užitkovou keramiku.

V přírodě jsme si vyzkoušeli i jak
chutnají špekáčky opečené na ohni.

Naši uživatelé prezentovali svá
výtvarná díla v koncertní síni Váši
Příhody v ZUŠ Vodňany na přednášce
prof. Alberta Fishera „Den Váši
Příhody“.

Náš spolek obdržel krásný dar
od Občanského sdružení Stanislavy
Chumanové - tři počítače s monitory.
Předávací akce se zúčastnil také
Ing.Jiří Zídek, zástupce ČSOB,
pobočky Vimperk, která techniku
darovala.

Zúčastnili jsme se Dne otevřených
dveří SONS – poradenské místo pro
slabozraké.

Předvánoční čas byl plný příprav na
vánoce...

jsme
se
připravovali na vánoce, ale také jsme
pracovali na hrnčířském kruhu.

V keramické

dílně

DALŠÍ AKTIVITY V ROCE
Výlety za poznáváním a objevováním krás přírody, procházky Vimperkem
a okolím... V rámci projektu Jihočeského kraje „Poznáváme Šumavu“ jsme
navštívili různá zajímavá místa. A to vše s fotoaparátem v ruce. A z těchto
fotografií vznikla výstava, která byla možna shlédnout v měsíci říjnu v našich
prostorech.

V rámci projektu „Keramika ve Slunečnici III.“, který byl podpořen
z grantového programu Jihočeského kraje, jsme pokračovali ve spolupráci
se Střední a Základní a školou Vimperk Nerudova 267. Tentokrát jsme se pustili
do výroby vánočního betlému. První postavičky z keramické hlíny začaly
vznikat již na začátku letošního roku. Pod našimi rukami postupně vznikaly dva
krásné putovní keramické betlémy. Tvořili jsme různé postavičky, stromy, domy.
Ale nechyběly ani jesličky, tři králové. Každá figurka byla originál. Z výsledku
byla cítit vložená šikovnost, nápaditost a fantazie, ale také um našich keramiků,
kteří vyrobili zhruba 150 postav a ostatních částí betlémů. V adventním čase
naše dva keramické betlémy zdobily prostory Střední a Základní školy Vimperk
1. máje a kavárnu Happy Coffee ve Vimperku. První pozitivní ohlasy
návštěvníků nenechaly na sebe dlouho čekat. Již nyní se těšíme na pokračování
a zvětšování betlémů v příštím roce, kdy přibydou nové figurky.

V rámci projektu Jihočeského kraje ve Spolku Slunečnice během roku
probíhala setkání s paní Žílovou a panem Žílou – „Muzikoterapie
ve Slunečnici II“. Společně jsme si užili příjemná dopoledne při hudbě,
malování či při práci s keramickou hlínou.

Uživatelé Spolku Slunečnice připravili pro veřejnost dvě výstavy výtvarných
prací nazvanou „Můj barevný svět“. První proběhla v prachatické Městské
knihovně v měsících červenci a srpnu. Výstava pokračovala v MěKS Vimperk.
Zahájena byla slavnostní vernisáží v galerii U šaška.

Nové prostory jsme využívali i k jiným činnostem – společné obědy, společné
posezení u kávy, besedy a rozhovory na určitá témata s využitím interaktivní
tabule. V průběhu roku nechyběly ani různé osobní oslavy – narozeniny, svátky,
vánoce.. Průběžně se uživatelé seznamují s možnostmi využití nových počítačů,
což využívali i při těchto oslavách ( poslech hudby, využití nápadů k výzdobě...).

Spolek Slunečnice děkuje všem sponzorům, partnerům a příznivcům za spolupráci
na aktivitách, které jsme díky nim v letošním roce mohli realizovat..

Velký dík patří:
- Jihočeský kraj
- Odbor sociálních věcí Vimperk
- Úřad práce Prachatice
- Úřad práce Vimperk
- Praktická škola Vimperk
- Městská knihovna Vimperk
- Městská knihovna Prachatice
- Městské kulturní středisko Vimperk
- Noerpel Packaging Solutions s.r.o.
Prachatice
- Národní park Šumava
- FOX Prachatice Vimperk
- Cukrárna U Jelena Vimperk
- Kavárna a pražírna kávy Hrunek

- MASS Šumavsko
- MÚ Vimperk
- Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové
- Turistické informační středisko Vimperk
- Turistické informační centrum Malenice
- ČČK Prachatice
- Ing. Pomije – JPD data
- MUDr. Iva Bendová
- VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.
České Budějovice
- MISSION Vimperk, z.s.
- pan Jaroslav Pomezný
- paní Žílová
- pan Žíla

- prodejcům našich výrobků:
- Knihkupectví Hana Švellerová Netolice
- Síť prodejen COOP Vimperk: Vlachovo Březí, Vitějovice,
Lhenice, Lenora, Ktiš, Buk a dvě prodejny ve Vimperku
- PRO ŠUMAVSKO, z.s. Malenice
- ZŠ Borová Lada
- Domov pro seniory Stachy – Kůsov
- médiím:

- Vimperské noviny
- kabelová televize Epigon
- Za krásnější Vimperk
- Prachatickonews.cz
- Prachatický deník
- Český rozhlas ČB
- vimperk.eu
- vimperk.cz

Zvláštní poděkování:
- Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, MONETA Money Bank, a. s. – díky finančním podporám
jsme zřídili a vybavili „Edukační místnost“
- Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
– za možnost prezentace na HOOBBY České Budějovice
V neposlední řadě děkujeme zaměstnancům a členům spolku.

- MUDr.
- kavárn

